
 

                           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงเรียนบานตาขุนวิทยา  อำเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ที่ .............../2564                           วันที่  30 กันยายน พ.ศ.2564   

เรื่อง   รายงานแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ป 2563 

 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนบานตาขุนวิทยา   

  ตามที่ โรงเรียนบานตาขุนวิทยา ไดมอบหมายใหขาพเจา นายประเสริฐ จันทรทัน ปฏิบัติหนาที่ฝาย

งานแนะแนว  

   ในการนี้ฝายงานแนะแนวไดมีการจัดทำรายงานผลการสรุป แบบประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแนะแนว ป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติติงานแนะแนวของ

นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแนะแนวสืบตอไป 

ตามเอกสารดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

                     (นายประเสริฐ  จันทรทนั) 

                     หัวหนางานแนะแนว 

     

ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

-  ทราบ 

- เห็นควรเสนอผูบริหารทราบ 

        

                                                                         ลงช่ือ  

                                                                                 (นางสาวปริฉัตร  จันทรหอม)                                                                              

                          หัวหนาฝายงานวิชาการ 

 

 

 

   



ความเห็นของรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

- ทราบ 

- เห็นควรเสนอผูบริหารทราบ 

        

                                                                         ลงช่ือ  

(นางกัญจนา สมชาติ) 

รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

  

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียน 

- ทราบ 

- แจงผูเกี่ยวของทราบ              

ลงช่ือ  

                                        (นายบุญเลิศ ทองชล) 

                                                                              ผูอำนวยการโรงเรียนบานตาขุนวิทยา  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสรปุแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ป 2563 โรงเรียนบานตาขุนวิทยา 

ผูประเมิน จำนวน 322 คน ชาย 138 คน หญิง 184 คน 

 

ขอ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ  

เฉลี่ย 

 

ผล 5 4 3 2 1 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ทำให นักเรียน

มีความรู และประสบการณดาน การศึกษาตอ 

อาชีพ และบุคลิกภาพ 

226 75 21 0 0 4.64 มากที่สุด 

2. โรงเรียนมีการจัดหองแนะแนวที่เปนสัดสวน และมี

การจัดสภาพหองที่นาอยูและเหมาะสม 

201 112 9 0 0 4.60 มากที่สุด 

3. ครูแนะแนวมีความสามารถในการประสานงาน กับ

บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

188 112 20 2 0 4.51 มากที่สุด 

4. มีจำนวนครูแนะแนวเพียงพอกับการบริการ 

และมีความรูดานการแนะแนว 

156 122 44 0 0 4.35 มากที่สุด 

5. งานแนะแนวจัดบริการรวบรวมขอมูล รายบุคคล 197 98 27 0 0 4.53 มากที่สุด 

6 จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 193 101 28 0 0 4.51 มากที่สุด 

7 จัดบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียน 188 124 10 0 0 4.55 มากที่สุด 

8 บริการจัดปายนิเทศและเอกสารแนะแนว 166 96 48 12 0 4.29 มาก 

9 จัดบริการติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 205 76 41 0 0 4.51 มากที่สุด 

10 จัดบริการศึกษาตอสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

และประกอบอาชีพแกนักเรียน 

211 88 23 0 0 4.58 มากที่สุด 

11. จัดบริการดานทุนการศึกษา 241 72 9 0 0 4.72 มากที่สุด 

12. งานแนะแนวมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมขึ้นทุกป 233 74 15 0 0 4.68 มากที่สุด 

เฉลีย่ 4.54 มากที่สุด 

รอยละ 90.80 

 

  



 

สรุปผลการดำเนนิกิจกรรม 

             จากตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ป 2563 พบวา ความพึงพอใจของผู

ประเมินจำนวน 322 คน มีความพึงพอใจจัดบริการดานทุนการศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.72 รองลงมา

คือ งานแนะแนวมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกป ระดับความพึงพอใจเทากับ 4.68 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะ

แนวที่ทำให นักเรียนมีความรู และประสบการณดาน การศึกษาตอ อาชีพ และบุคลิกภาพ มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 4.64 โรงเรียนมีการจัดหองแนะแนวที่เปนสัดสวน และมีการจัดสภาพหองที่นาอยูและเหมาะสม มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 4.60 จัดบริการศึกษาตอสถาบันการศึกษาตาง ๆ และประกอบอาชีพแกนักเรียน มีระดับความ

พึงพอใจเทากับ 4.58 จัดบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.55 งานแนะแนวจัดบริการ

รวบรวมขอมูล รายบุคคล ระดับความพึงพอใจเทากับ 4.53 จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและจัดบริการ

ติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.51 มีจำนวนครูแนะแนวเพียงพอกับการบริการ 

และมีความรูดานการแนะแนว มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.35 มีบริการจัดปายนิเทศและเอกสารแนะแนว มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 4.29 ตามลำดับ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ป2563 ในภาพรวม

ทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยรวม 4.54 หรือรอยละ 90.80 ในสวนของขอเสนอแนะที่ไดจากการทำ

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ป2563 พบวา นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน คิดเปน

รอยละ 83 ของผูทำแบบประเมินตองการใหงานแนะแนวจัดกิจกรรมใหครบถวนและเหมาะสมในทุก ๆ ดาน พรอม

กับพัฒนางานแนะแนวเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนตอไป 


